
Skirönyckeln
bygdeblad för Skirö SockenS bygdeförening nr 4 2021

Skirö SmålandS Trädgård

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!



Styrelse 2021

Ordförande
Gunilla Nordberg  070-212 79 25
Vice ordförande 
Kent Dahn  072-316 20 82
Sekreterare
Lena Åhrén  038-346 20 25
Kassör 
Solvieg Forsmyr  070-244 63 45

Ledamöter
Elisabeth Dahn   070-305 22 19
Ann Haraldsson  073-420 50 81
Gösta Jonsson   070-586 52 96
Hillevi Stenberg Legfors     070-384 60 55
Sonny Svensson  076-337 77 98
Per-Inge Lindqvist 070-815 39 10
Gunnar Uppman  070-716 55 98

Ersättare
Mats Johansson  070-669 20 65
Daniel Karelid  073-653 53 67

Revisorer
Jörgen Fredriksson 070-567 21 16
Anita Karlsson  070-312 07 41 
Ersättare
Elsa Johnsson  070-239 53 54

Valberedning
Lotta Fors  070-373 57 07
Stefan Haraldsson 070-264 71 69
Ellen Karlsson                      076-314 12 86 

Besök Skirös hemsida: www.skiro.se
Webbansvarig: Anna Stenfl o
anna@stenfl o.se
Redaktör & form: Gunilla Nordberg
Tryck: ÅkessonBerg

Skirönyckeln kan du läsa 
digitalt, även tidigare nummer. 
Gå in på www.skiro.se

Nu är det jul igen! Åren går fortare och 
fortare känns det som. Så har man nog sagt 
i alla tider ju äldre man blir, gissar jag. Flera 
kära Skiröbor som jag känt har gått ur tiden 
under året. Jag tänker på Stefan  Ek, Åke Th e-
lander och nyligen Ebbe Svensson. 
Nya invånare har fötts och några har fl yttat 
hit, vilket är glädjande. Välkomna!
Pandemin har lugnat sig och vi har kunnat 
träff as och genomföra olika aktiviteter. Tyvärr 
verkar det komma en ny våg och man får 
fortsätta att tänka sig för. Vi får hoppas att det 
blir ett gott nytt år i alla fall.

Önskar er alla en GOD JUL och 
GOTT NYTT ÅR!
Gunilla

Manusstopp  Utkommer
1 mars   Mars
1 juni   Juni
1 september  September
1 december  December

 Medlemsavgift en i SSBF är:
 200:-/ enskild 300:-/ familj
 Bg. nr: 5623-5930
 Swish: 123 065 60 58  

Omslagsbild: 
Muren vid Repperda gata 
Foto: Gunilla Nordberg

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det 
gäller aktiviteter eller annan verksamhet inom 
bygdeföreningen? Var vänlig kontakta någon i 
styrelsen. Material till Skirönyckeln lämnas på 
papper, usb eller via e-mail: 
frenillasbod@gmail.com

REDAKTÖRENS RUTA
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Yngves oxar blir filmstjärnor   av Gunilla Nordberg
 
Repperda hemman är en av traktens större gårdar. Den har anor sedan långt 
tillbaka i tiden. Mangårdsbyggnaden är uppförd på 1800-talet. Ladugården brann 
så man fick bygga en ny 1895. Gården har bildats genom sammanslagning av 
flera mindre gårdar på 1840-talet. Under den tiden och även när man byggde de 
berömda stenmurarna som nödhjälpsarbete1867-68 var industrimannen tillika 
bergsrådet Johan Lorentz Aschan på Lessebo bruk ägare. Han ägde fler gårdar och 
även Ädelfors guldgruva.  
   Nuförtiden är det Yngve Henriksson och hans fru Gunbritt som äger gården och 
bor här. För några år sedan fick jag se Yngve på Repperda gata när han kom åkan-
des med ett par förspända oxar. Jag trodde knappt mina ögon. Det är ju inte något 
man ser varje dag precis. Jag blev tvungen att stanna och fotografera ekipaget. 
   Den 25 december är det biopremiär på en ny utvandrarfilm. Yngve fick en för-
frågan om att låna ut sina oxar att medverka i filmen. Jag tänkte att det skulle vara 
roligt att få höra lite mer om det, så jag besökte Repperda hemman häromdagen. 
När jag kom dit möttes jag av Yngve och hans fyra oxar ute på ladugårdsbacken. 
   –De går ute hela dagarna men varje morgon tar jag in dem och ger dem omvård-
nad berättar Yngve. Medan han fortsätter att berätta går vi genom mittendelen av 
ladan och ut där det förr fanns en tröskvandring. Det speciella huset höll på att 
förfalla så jag byggde om det till ett hus för mina får. Från en avsats som liknar en 
brygga kan vi kika ner på de ulliga, bulliga fåren. Det är köttrasen Oxford Down 
får jag veta. 
   –Farfar Henrik Johansson var född i Korsberga 1884. Han köpte gården 1918 och 
kom hit med farmor och fyra söner via Kråkshult där han ägt ett mindre hemman. 
Min pappa Bertil var äldst. Sedan kom Karl, Sven, Tage och Nils. De tog sig efter-
namnet Henriksson efter farfar.                                                             Forts. på sid. 6



  
   KALENDERN 2021-2022         December
          
         21/12  Grovsophämtning. Anmälan görs senast 2 dagar innan till 
                     Kretslopp Sydost 020-40 43 00  info@kretsloppsydost.se
         26/12  kl. 18.00 Skirö kyrka. Julens sånger och psalmer. Josefi n Erntoft .
         27/12  Sophämtning.      

    Januari
       
       9/1   kl. 15.00 Julgransplundring i Skirögården för barnen.  
                  Anmälan om deltagande görs till Jenny eller Carro.
        11/1   Sophämtning. 
        16/1   kl. 10.00 Mässa i Skirö kyrka.
        24/1  Grovsophämtning. Anmälan görs senast 2 dagar innan till 
                  Kretslopp Sydost 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
        25/1   Sophämtning.
        31/1  Bokbussen kommer till Skirö förskola  15.15-15.45, G:a aff ären 15.50-16.00
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Smålands Trädgårds 
Bouleklubb
Boule träning

Jan-april i Vetlanda
kl. 16.00-18.00

Bastun har en egen
Facebookgrupp
bastumedbjörkävenutaniskirö
Där ventileras tider och
vem som eldar m.m.

Pris: 30kr. Betala gärna med
swish: 123 065 60 58
Minimum två personer om man 
skall basta.
Bokning: sms:a 070-212 79 25
eller skriv i FB-gruppen.
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     KALENDERN 2022                   Februari          8/2  Sophämtning.
                  13/2  kl. 10.00 Mässa i Skirö kyrka. 
             21/2  Grovsophämtning. Anmälan görs senast 2 dagar innan till 
                            Kretslopp Sydost 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
                  22/2  Sophämtning.
   27/2  kl. 17.00 ÅRSMÖTE Skirö Sockens Bygdeförening

  28/2  Bokbussen kommer till Skirö förskola  15.15-15.45, G:a aff ären 15.50-16.00
   

                  Mars
                1/3   Sophämtning.
              15/3  Sophämtning.           
               

       
      Dags igen för ÅRSMÖTE        
 i Skirö Sockens Bygdeförening!

       Datum: 27 februari
       Tid: kl. 17.00 
       Plats: Skirögården

Välkomna! Du bjuds på kaff e och semla!          
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Nils föddes här i Repperda. Han startade en verkstad med svarvade träprodukter 
i Ädelfors. Det är nuvarande Henrix Svarveri AB i Vetlanda. Tage bodde på 
Östensgården i Repperda och Sven i Byestad mot Skirö. Karl dog redan 1933.
Min farfar lämnade över gården till syskongruppen 1976. Några år senare köpte 
jag loss den.   
   Historiskt sett så var det mjölkkor här. Man hade bland annat tillverkning av 
smör som såldes till fasta kunder. Far cyklade in med smör, cirka 25 kg åt gången 
till torget. Det skall finnas en maskin i gömmorna här som paketerade smöret i 
fyrkantiga paket. Far började med spannmålsodling 1959-60. Då sålde han korna 
och arrenderade ut betesmarken till grannar runt omkring. Men sedan började det 
minska med bönder och jag var tvungen att skaffa egna djur 1980 och då blev det 
köttdjur. 
   Vi går in i den ena vinkelbyggnaden på ladugården. Det är en jättelokal fylld 
med vagnar och gamla redskap.  –Det är ju ett museum, säger jag.  –Jo jag har 
intresserat mig för allt som har med gamla dragkärror att göra. Jag har visningar 
och håller ibland föredrag i ämnet. Det skramlar på golvet och jag tittar ner. 
Hunden Yatzy vill ha uppmärksamhet. Hon busar med några träklossar som hon 
hämtar och släpper vid mina fötter. Jag kickar till och hon hämtar igen. 
   Yngve visar kärror som man använde att dra sten med. En har väldigt långa 
skaklar. Det finns även en stenjätte som användes att lyfta sten med. Mängder 
med olika gammaldags redskap och ok.  –Men jag tillverkar nya ok, säger Yngve 
och visar mig gammaldags verktyg som han använder. Han gör allt efter gamla 
metoder.  –Vilken vagn var det som var med i filmen, frågar jag.  
   –Det var denna, säger Yngve medan han drar undan en vagn som står i vägen. 
Jag fick byta hjul på den till mera tidsenliga hjul. Sedan lastade jag den på min 
släpkärra och körde ner den till Munkedal i Bohuslän där filmen spelades in. Där 
tog filmteamets hantverkare över och byggde på en överdel till vagnen. Allt skulle 
vara så autentiskt som möjligt. Jag har en vagn till som de använde till hästar men 
den hämtade de med en lastbil. 
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Gunbritt tittar in och hälsar på mig. –Hur hittade du den här gubben, skojar jag 
med henne. –Det var i CUF i Alseda där det var mycket ungdomar på den tiden. 
Jag är född i Byestad nära Flugeby i Vetlanda. Hon berättar om det så kallade 
pärlhuset där hon växte upp. En del av huset byggdes på 1600-talet. Man hade letat 
pärlmusslor och gjort sig en mindre förmögenhet på pärlorna så att man kunde 
bygga ett för den tiden mycket fint hus. Nu finns bara en del av det ursprungliga 
huset kvar.
   –I Växjö gick jag sedan lärarhögskolan och plussade på med en gymnastiklärar-
utbildning. Sedan har jag varit lärare i Holsby, Skede, Nye och Kvillsfors. Vi gifte 
oss 1977 och köpte ett hus på Brunnsvägen i Holsby. 1980 kom vi hit till Repper-
da. De tre barnen är vuxna nu och har familjer. Anders finns närmast. Han bor i 
Björköby och är konstruktör på Höglandets Byggprojektering AB. Carl är lärare på 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum och Kristin är arkitekt i Stockholm. 
    
 
 
 
 
 
 
Gunbritt har ett ärende i stan och skyndar iväg. Jag får nu höra lite mer om film-
inspelningen. Yngve har en pärm med foton. Han visar husen de byggde upp som 
skall föreställa platsen i Amerika där Karl-Oskar och Kristina bosatte sig. Även 
vagnen och Yngves oxar finns med. Det låter ju så spännande att man har spelat in 
en ny film efter Vilhelm Mobergs berättelse. Denna gången blir det mera fokus på 
Kristinas perspektiv enligt förhandsreklamen i TV.
Vi går ut i den svaga decembersolen igen och där står de fina oxarna och väntar på 
sin skötare som skall släppa ut dem i hagen. Jag tackar Yngve för att han tagit sig 
tid att visa mig och berätta om sin gård och säger hej då och GOD JUL! 

På inspelningsplatsen i Munkedal. Här var Yngves vagn dragen av en fyrhjuling.

Gunbritt och Yngve HenrikssonYatzy



  LOVE HAR FÅTT EN LILLEBROR

                                                                                          
       

      Ellen och Alexander till
                            lille VIDE

G
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ANSLAGSTAVLAN

 TACK till er alla som ställer upp för Skirö Sockens Bygdeförening på olika   
  sätt. Det har varit ett roligt år när vi kunnat träffas för olika aktiviteter igen.
 * till Stig som klipper gräsmattorna vid bryggan och runt omkring.
 * till Hasse som klipper vid Övrasjöbadet.
 * till Daniel  som tog oss med på byavandring runt Karintorp och Sjöarp.
 * till alla som hjälpte till och städade Skirögården samt fixade inne och ute.
 * till Gösta som lagade bord och fixade ett och annat.
 * till Mariette och Mats för montering av ny rullvagn och som alltid fixar           
          och ställer upp på olika sätt.
 * till Karin för inköp och påfyllning i städgarderoben + tillsyn och annat.
 * till Lisa och Kenth för kaffe till musikerna + många olika fixerier.
 * till Cissi och Tommy i Tolja för den fina julgranen.
 * till Jan som alltid fixar med granens uppsättning o nedtagning m.m.
 * till Ann för goda hembakade kakor, blomskötsel och mycket mer.
 * till Skirögårdens eminenta tillsynsgrupp för trogen tjänst.
 * till ALLA SOM JAG JUST NU glömt att räkna upp men som gör en 
    insats på olika sätt. TACK TILL ALLA SOM STÖDER SSBF GENOM 
    ATT  VARA MEDLEMMAR !

    JULENS SÅNGER OCH PSALMER
                      
         MED JOSEFIN ERNTOFT I
                    SKIRÖ KYRKA
          26 december kl. 18.00  


